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» Autoritatea de
Management pentru
Programul Operaţional
Regional a transmis o
clarificare privind
termenul „Extindere”
pentru activităţile ce
urmează a fi realizate
prin proiectele depuse
în cadrul Priorităţii de
investiţii 5.1
„Conservarea,
protecţia, promovarea
şi dezvoltarea
patrimoniului natural
şi cultural” din POR
2014 – 2020.

Prin aceasta, AM POR informează că în Legea
nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu există o definiţie cu privire
la lucrările de extindere, nici în Legea nr. 10/1995,
privind calitatea în construcţii, cu modificările şi
completările ulterioare, şi nici în Ordinul nr. 839,
privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991. Cu toate acestea, în raport
cu prevederile actelor normative enumerate, AM POR
apreciază că lucrările de extindere nu tebuie raportate la suprafeţele construite/utile ce se pot modifica în urma lucrărilor de consolidare sau refuncţionalizare. În plus, în clarificarea AM POR este menţionată Anexa 10.5 Lista explicativă termeni din
Ghidul solicitantului – Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014 – 2020 (cu modificările şi completările ulterioare), în care este definit termenul „Extindere” ca fiind: „lucrări asupra
unor clădiri, realizate atât pe verticală, prin construirea de etaje noi, mansarde, cât şi pe orizontală, prin
construirea unui corp anexă în continuarea clădirii
existente sau pe acelaşi amplasament, care să fie
www.adrmuntenia.ro

legat structural şi/sau funcţional de clădirea existentă (aceeaşi destinaţie şi funcţionare a corpului
anexă condiţionată de funcţionarea construcţiei
iniţiale sau ca o completare necesară la funcţionalitatea clădirii existente)”. În Ghidul specific aferent Priorităţii de investiţii 5.1 se menţionează că:
„Nu este activitate eligibilă extinderea unui monument istoric (proiectele care conţin acest gen de
activitate vor fi respinse de la finanţare)”.
AM POR afirmă prin prezenta clarificare că nu
reprezintă lucrări de extindere a unei clădiri monument istoric (în contextul în care nu se modifică
gabaritul construcţiei) lucrările de intervenţie asupra subsolului sau podului. de asemenea, dacă în
urma cercetărilor arheologice se descoperă existenţa unei pivniţe, aflată în perimetrul clădirii se
pot realiza intervenţii şi asupra acestui spaţiu.
Mai multe detalii privind aceste activităţi care
vizează lucrări asupra clădirilor monumente istorice aflaţi în adresa AM POR, ce poate fi consultată
direct pe website-ul Agenţiei, secţiunea POR 2014
– 2020 > Alte documente, link: http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/77642ok.pdf.
http://regio.adrmuntenia.ro
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» Luni, 29 august,
Autoritatea de Management
pentru Programul
Operaţional Regional a
publicat Ordinul nr.
1878/29.08.2016, pentru
aprobarea modificării anexei
Ghidului solicitantului pentru
Apelul de proiecte 2.1
Microîntreprinderi.

Prin acest document se anunţă revizuirea Ghidului
solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/2/2.1.A, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii
întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii
2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial, în special
prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi
prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv

prin incubatoare de afaceri”.
Modificarea documentului a vizat revizuirea, în Ghidul specific –
Secţiunea 5 „Procesul de evaluare,
selecţie şi contractare a proiectelor”, a paragrafului prin care se face
trimitere la Ghidul general – secţiunea 8 „Verificarea, evaluare, selecţia şi contractarea proiectelor”. Conform AM POR, această modificare a fost
impusă de particularităţile derulării
procesului de verificare, evaluare şi
contractare a proiectelor prin intermediul sistemului
electronic MySMIS, ce nu au făcut obiectul Ghidului general. Restul condiţiilor şi prevederilor Ghidului specific
pentru Prioritatea de investiţii 2.1 rămân neschimbate.
Prezentul Ordin MdRAP poate fi consultat pe websiteul Agenţiei - http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea POR
2014 – 2020 > Alte documente, link: http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/omdrap18782016.pdf.

Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020
la nivelul regiunii Sud Muntenia şi gradul de acoperire
a alocării financiare disponibile, la data de 26 august 2016

REGIunEA Sud MuntEnIA

Axă

Prioritate
de investiţii

Apel

data
închidere
apel

Alocare
regională
apel
- mil. euro -

nr. proiecte
depuse

27.01.2017,
36,85
ora 12.00
16.11.2016,
3
3.1
POR/2016/3/3.1/A/1
57,34
ora 10.00
25.11.2016,
5
5.1
POR/2016/5/5.1/1
38,53
ora 12.00
25.11.2016,
5
5.2
POR/2016/5/5.2/1
14,16
ora 12.00
16.11.2016,
6
6.1
POR /2016/6/6.1/1
125,09
ora 12.00
02.12.2016,
7
7.1
POR/2016/7/7.1/1
15,32
ora 12.00
Informaţiile referitoare la cererile de finanţare depuse în cadrul
începerii evaluării conformităţii administrative şi eligibilităţii
2

2.1

2.1.A/2016

15
0

PROIECtE dEPuSE

Valoare
totală
- mil. Lei -

0,000
0,000

Valoare
eligibilă
- mil. Lei -

0,000

Valoare
solicitată
- mil. Lei -

0,000

0,000

0,000

6

76,361

74,932

73,431

1

130,105

129,722

126,998

0
0

0,000
0,000

0,000
0,000

PI 2.1 vor fi disponibile în momentul

0,000
0,000

nr. proiecte
respinse
0
0
0
0
1
0

PROIECtE RESPInSE

Valoare
totală
- mil. Lei -

Valoare
eligibilă
- mil. Lei -

Valoare
solicitată
- mil. Lei -

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

130,105
0,000

0,000
0,000
0,000

129,722

0,000

0,000
0,000
0,000

126,998

0,000

EVALuARE
nr. proiecte în
selecţie
0
0
0
0
0
0

Alocare
regională
apel
- mil. Lei -

164,296

Procent
acoperire
alocare
regionalăl

255,650
171,786

63,132

557,714

68,304

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

• Curs Inforeuro august 2016: 4,4585 lei
• Valoare totală este formată din cofinanţare uE (fEdR) la care se adaugă cofinanţarea de la bugetul de stat (BS),
contribuţia beneficiarului la cheltuielile eligibile (CBCHE), precum şi cheltuielile neeligibile ale proiectului.
• Valoarea eligibilă este formată din cofinanţare uE (fEdR) la care se adaugă cofinanţarea de la bugetul de stat (BS),
contribuţia beneficiarului la cheltuielile eligibile (CBCHE).
• Valoarea solicitată este formată din cofinanţare uE (fEdR) şi cofinanţarea de la bugetul de stat (BS).
• Alocare apel este suma solicitată confom Ghidului solicitantului calculată în lei la cursul Inforeuro din luna raportării.
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Ghidul solicitantului
pentru Apelul de proiecte 2.1 Microîntreprinderi
a fost modificat!
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» Autoritatea de Management pentru
Programul Operaţional Regional 2014-2020
(AM POR) a emis o instrucţiune de lucru
prin care se prezintă Organismelor
Intermediare (OI) pentru POR din cadrul
Agenţiilor pentru dezvoltare Regională
(AdR) modul de stabilire a ierarhiei
proiectelor depuse în cadrul apelurilor
pentru POR 2014-2020.

Apelurile de proiecte lansate în cadrul POR
2014-2020 sunt de două tipuri:
a. Competitive (proiectele depuse sunt finanţate etapizat, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute în urma evaluării tehnice şi financiare, în limita fondurilor alocate apelului de proiecte, cu respectarea elementelor detaliate mai
jos);
b. Non-competitive (proiectele depuse sunt
finanţate în ordinea depunerii în cadrul apelului
dacă obţin, în urma etapei de evaluare tehnică şi
financiară, punctajul minim pentru a fi acceptate
la finanţare, în limita fondurilor alocate apelului
de proiecte).
Astfel, pentru apelurile competitive, selectarea şi contractarea proiectelor se realizează ţinând
cont de aspectele de mai jos.
după etapa de evaluare tehnică şi financiară,
OI vor notifica solicitanţii la finanţare asupra punctajului obţinut şi, dacă este cazul, asupra respingerii cererilor de finanţare. Punctajul minim necesar pentru ca un proiect să fie admis (i.e. pragul
de calitate aplicabil) este prevazut în ghidurile
specifice aplicabile. notificările vor conţine atât
punctajul total obţinut, detaliat pe fiecare criteriu/subcriteriu în parte, cât şi argumentele care
au dus la obţinerea punctajului respectiv. Încadrarea în alocarea apelului de proiecte se va comunica
numai în urma definitivării listei de proiecte finanţabile.
Solicitanţii la finanţare vor fi informaţi asupra
posibilităţii de a depune contestaţii în termen de
www.adrmuntenia.ro

maximum 30 de zile de la primirea notificării OI.
după expirarea acestui termen nu se mai acceptă
contestaţii.
Lista proiectelor finanţabile şi demararea etapei precontractuale se realizează etapizat pentru
intervalul aferent primelor 3 luni ale apelului deschis, şi ulterior având în vedere intervale calendaristice lunare. termenul de 3 luni se va calcula prin
includerea lunilor calendaristice, între prima şi ultima zi ale lunilor din interval.
(continuare în pagina 5)
http://regio.adrmuntenia.ro
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demararea acestei etape se realizeaza ţinând
cont de ordinea descrescătoare a punctajelor
obţinute la evaluarea tehnică şi financiară, în limita bugetului regional alocat apelului respectiv.
documentele pe care solicitantul le furnizează
la solicitarea OI, în etapa de precontractare, precum şi demersurile pe care acesta le întreprinde
în vederea respectării cerinţelor OI, nu asigură
contractarea proiectului, dacă nu sunt îndeplinite
condiţiile de la punctele a.- c. de mai sus şi dacă,
după verificare, se constată nerespectarea criteriilor de acordare a finanţării.
La finalul evaluării tuturor proiectelor şi soluţionării tuturor contestaţiilor depuse în cadrul apelului se va definitiva şi publica Listă finală a proiectelor finanţabile (pentru detalii, a se vedea tabelul exemplificativ). OI va notifica solicitanţii cu
privire la includerea în lista de rezervă, dacă proiectele depăşesc alocarea bugetară regională a
apelului.
Perioada depunerii de proiecte este prevăzută
în cadrul ghidurilor specifice, iar mecanismul de
mai sus nu afectează respectivul interval.
Pentru apelurile non-competitive, OI vor notifica solicitanţii cu privire la rezultatul evaluării
tehnice şi financiare. notificările vor conţine punctajul total obţinut, detaliat pe fiecare criteriu/
subcriteriu în parte, argumentele care au dus la
obţinerea punctajului respectiv, precum şi posibilitatea de a depune contestaţii în conformitate cu
prevederile ghidului specific apelului.
Având în vedere comunicatul emis de AM POR
privind Modalitatea de selecţie şi contractare a
proiectelor depuse pe POR 2014 - 2020, precizăm
că în Regiunea Sud Muntenia, până în data de 31
iulie 2016, au fost înregistrate:
• în cadrul Priorităţii de investiţii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural: 0 proiecte depuse;
• în cadrul Priorităţii de investiţii 5.2 - Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor de reducere a zgomotului: 0 proiecte depuse.
Pentru mai multe detalii privind POR 20142020 vizitaţi www.inforegio.ro şi regio.adrmuntenia.ro.
http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POR 2014 - 2020

(continuare din pagina 4)
Spre exemplu, dacă apelul competitiv de proiecte se dechide în data de 15 iunie, intervalul primelor 3 luni va include luna 1 – (15-30 iunie), luna 2
(1-31 iulie) şi luna 3 (1-31 august).
Prin excepţie de la punctul 3, pentru apelurile
de proiecte aferente schemelor de minimis, termenul de 3 luni este redus la 2 luni. Pentru apelul
de proiecte aferent priorităţii de investiţii (PI)
2.1A/2016 Microintreprinderi, termenul de 2 luni
se socoteşte pe luni calendaristice întregi (exemplu: dacă apelul competitiv de proiecte se deschide în data de 27 iulie intervalul primelor 2 luni
calendarisice se va încheia în data de 27 septembrie).
după expirarea celor 30 de zile pentru depunerea contestaţiilor, pot apărea următoarele situaţii:
• dacă, pentru proiectele care au obţinut cel
puţin punctajul corespunzător pragului de calitate
(stabilit în ghidul specific al fiecărui apel), nu s-au
depus contestaţii, pentru acestea se va demara, condiţionat, etapa de precontractare;
• dacă, pentru proiectele care au obţinut cel
puţin punctajul corespunzător pragului de calitate
(stabilit în ghidul specific al fiecărui apel), s-au depus contestaţii, se va aştepta soluţionarea acestora şi, ulterior, se va demara, condiţionat, etapa
de precontractare;
• dacă, pentru proiectele care au obţinut sub
punctajul corespunzător pragului de calitate (stabilit în ghidul specific al fiecărui apel), s-au depus
contestaţii, se va aştepta soluţionarea acestora şi,
ulterior, dacă se obţine cel puţin punctajul minim
de calitate, se va demara, condiţionat, etapa de
precontractare;
• Restul proiectelor depuse care au întrunit
punctajul minim necesar pentru a fi considerate
admise, vor intra în competiţie cu cele depuse începând cu luna a 4-a a apelului respectiv (a 3-a
apelului aferente schemelor de minimis).
Etapa de precontractare condiţionată presupune îndeplinirea următoarelor condiţii:
• încadrarea în alocarea apelului;
• întocmirea Listei proiectelor finanţabile pentru sesiunea în care a fost depus proiectul (i.e. primele 3 luni ale apelului, ulterior lunar);
• soluţionarea contestaţiilor pentru proiectele
depuse în cadrul sesiunii din care face parte proiectul (primele 3 luni ale apelului, ulterior lunar).
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Ministerul Economiei pregăteşte, împreună cu
Ministerul Educaţiei şi cu cel al Muncii, un pachet
de măsuri care să permită întreprinderilor să înfiinţeze şcoli profesionale pentru pregătirea personalului de care au nevoie, a declarat, vineri, ministrul
economiei, Costin Borc, în cadrul unei conferinţe
pe teme de digitalizare.
„Împreună cu Ministerul Educaţiei şi cu Ministerul Muncii suntem pe cale să venim cu un pachet
de măsuri foarte curând care vor ajuta întreprinderile să îşi creeze acele şcoli profesionale de care
au nevoie pentru a-şi forma personalul capabil să
lucreze în industria digitalizată, dar în acelaşi timp,
să îi formeze şi pe cei care ar pute să rămână în urmă din punct de vedere profesional din cauza digitalizării”, a explicat Borc.
Potrivit acestuia, pregătirea profesională presupune dezvoltarea specialiştilor în It, dar şi dezvoltarea curriculei în aşa fel încât să fie pregătiţi

specialiştii de care economia are nevoie.
„Aş vrea să vorbesc despre importanţa ştiinţelor în învăţământul românesc pentru a putea pregăti atât specialişti tehnici, cât şi antreprenori, dar
să nu uităm de ceea ce înseamnă pregătirea profesională, pentru că digitalizare nu înseamnă numai vârf, ci înseamnă transformare, înseamnă că
trebuie să îi ajutăm pe cei care ar putea să rămână
în urmă, să se reorienteze profesional, să fie în
stare să îşi găsească slujbe mai departe”, a mai
spus ministrul economiei.
totodată, el a atras atenţia cu privire la startup-urile care se înfiinţează pe lângă centre universitare, dar, după ce ajung la o anumită dezvoltare,
„zboară peste ocean”. Potrivit lui Borc, aceste
firme ar trebui implicate în proiecte la nivel european, astfel încât în jurul fiecărei industrii să se
creeze un cluster de inovaţii.

Curs online al Comitetului Regiunilor: „Bugetul
UE şi finanţări pentru regiuni şi oraşe”

S-a lansat proiectul
„Tineri implicaţi, tineri antreprenori”

Comitetul Regiunilor, în parteneriat cu Banca Europeană pentru Investiţii,
direcţia generală Politică regională şi urbană şi direcţia generală Buget din
cadrul Comisiei Europene, anunţă deschiderea înscrierilor pentru cursul online/MOOC (Massive Open Online Course) – „Bugetul UE şi finanţări pentru
regiuni şi oraşe”.
Cursul este deschis tuturor celor interesaţi de uniunea Europeană în general, cum funcţionează bugetul comunitar şi posibilităţile de finanţare la
nivel local/regional, fiind proiectat în special pentru cei care lucrează în domeniul afacerilor europene la nivel local.
Cursul se va desfăşura în limba engleză şi va fi deschis pe platforma
fun-MOOC la 31 octombrie 2016, pentru o perioadă de 6 săptămâni,
până la 9 decembrie. Acesta este gratuit şi cuprinde instrumente de comunicare precum: materiale video, fişe de prezentare, discuţii live cu
experţi transmise de Comitetul Regiunilor, infografii şi sugestii pentru
lecturi suplimentare, cursanţii având posibilitatea să interacţioneze prin
media socială.
Subiectele sunt împărţite pe parcursul celor 6 săptămâni în următoarele
capitole:
Capitolul 1: Rolul regiunilor şi oraşelor în afacerile europene;
Capitolul 2: Cum lucrează bugetul uE;
Capitolul 3: Implementarea fondurilor Structurale şi de Investiţii Europene;
Capitolul 4: Planul de Investiţii pentru Europa şi instrumentele Băncii Europene de Investiţii;
Capitolul 5: Alte programe ale uE relevante pentru regiuni şi oraşe;
Capitolul 6: dezbaterea cu privire la revizuirea la jumătatea perioadei de
parcurs a bugetului uE 2014-2020 şi perspectivele post-2020.
detaliile despre această iniţiativă şi înscrierile se fac accesând următorul
link - https://www.fun-mooc.fr/courses/CoR/114001/session01/about.
Sursa: finantare.ro

www.adrmuntenia.ro

Sursa: agerpres.ro

Patronatul tinerilor Întreprinzători din România (PtIR) a lansat
proiectul „Tineri implicaţi, tineri antreprenori”.
Obiectivul general al proiectului
vizează stimularea implicării tinerilor cu oportunităţi reduse la viaţa
societăţii prin informarea activă a
acestora cu privire la oportunităţile antreprenoriale active.
Proiectul va fi implementat în perioada 25 august – 7 noiembrie 2016.
Principalele activităţi ce urmează să fie implementate vizează:
• organizarea şi implementarea
a 4 conferinţe regionale în Iaşi, Sibiu, Slatina, Bucureşti, implicând
200 de tineri cu oportunităţi reduse. Scopul evenimentelor va fi de
a prezenta sursele de finanţare şi a facilităţilor dedicate start-upurilor şi debutanţilor;
• realizarea unui material centralizator cu problemele tinerilor raportate la lansarea unei iniţiative antreprenoriale fiind un follow-up
al conferinţelor regionale;
• promovarea proiectului prin tipărirea de materiale personalizate şi realizarea unei campanii la nivelul social media.
Bugetul alocat activităţilor este de 24.750 de lei.
Proiectul este implementat prin intermediul sprijinului financiar
al programelor naţionale coordonate de către Ministerul tineretului
şi Sportului.
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Ministerul Economiei pregăteşte
un set de măsuri pentru a permite întreprinderilor
să înfiinţeze şcoli profesionale
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Asocierea municipiului Piteşti
cu Miceşti şi Mărăcineni, pentru o reţea
de transport public

7

Argeş

Călăraşi

nu va participa în această asociaţie financiar, fiind
nevoie doar de autogările sale, pentru debarcarea
pasagerilor din Miceşti şi Mărăcineni. „Vom încerca
achiziţia de autobuze electrice, pentru că sunt eficiente şi moderne. O să avem nevoie de trei autobuze de acest gen. Unul dintre ele încercăm să-l
achiziţionăm prin GAL şi alte două prin surse proprii. Vom avea aceleaşi trasee pe care operează
acum privaţii”, a precizat şi edilul dumitru Voicu
din Miceşti. Acesta a fost completat de primarul
de la Mărăcineni, nicolae dascălu: „Pentru noi este
important ca Piteştiul să se asocieze, pentru a
afectua acest transport local şi a ne da posibilitatea să tranzităm oraşul”.

Sursa: jurnaluldearges.ro

S-a finalizat proiectul de reabilitare
a Şcolii cu clasele I –VIII din Coslogeni

Aproximativ 200 de elevi călărăşeni vor învăţa
în noul an şcolar în condiţii optime, odată cu încheierea proiectului european de consolidare, reabilitare şi extindere a Şcolii cu clasele I – VIII din
localitatea Coslogeni, ce a fost realizat cu ajutorul
fondurilor Regio. Luni, 29 august, s-a marcat finalizarea oficială a proiectului!
Reamintim că în luna februarie 2015, AdR Sud
Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru POR, împreună cu unitatea Administrativ-teritorială dichiseni, în calitate de beneficiar, au semnat
contractul de finanţare pentru proiectul depus în cadrul programului Regio, ce a avut ca obiectiv îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale din judeţul Călăraşi.
Beneficiarul a primit finanţare europeană nerambursabilă pentru proiectul denumit „Consolidarea, reabilitarea şi extinderea Şcolii cu clasele
I -VIII (clădirea B / Coslogeni) din localitatea Dichiseni, judeţul Călăraşi” în cadrul Axei prioritare
3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, moderwww.adrmuntenia.ro

nizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii
educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.
Valoare totală a contractului de finanţare a
fost de 4.825.024,17 lei, din care valoarea totală
nerambursabilă a reprezentat 3.653.811,32 lei
(fonduri nerambursabile fEdR, fonduri de la bugetul de stat şi cofinanţarea eligibilă a beneficiarului). Cu ajutorul fondurilor Regio au fost realizate
lucrări de consolidare, reabilitare şi extindere a
Şcolii cu clasele I-VIII (clădirea B/Coslogeni) din
comuna dichiseni, unde învaţă aproximativ 200 de
elevi înscrişi în clasele primare şi gimnaziale.
Obiectivul proiectului a fost asigurarea accesului
la servicii şi oportunităţi de educaţie la standarde
europene, pentru populaţia de vârstă şcolară, din
comuna dichiseni, prin îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale a Şcolii cu clasele I-VIII. Prin
acest proiect, şcoala a fost dotată cu echipamente
It şi echipamente didactice necesare pentru asigurarea derulării procesului educaţional la standarde europene.
http://regio.adrmuntenia.ro
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La Primăria Piteşti a avut loc o întrevedere a
autorităţilor publice din Mărăcineni şi din Miceşti,
ca să stea de vorbă cu edilul Cornel Ionică cu scopul de a înfiinţa o Asociaţie de dezvoltare Intercomunitară. Cele două comune doresc să se asocieze
cu Piteştiul, pentru a se asigura transportul public
de persoane pe raza localităţilor acestora, dar şi
în jurul municipiului capitală de judeţ.
„Colegii doresc să înfiinţeze o Asociaţie de
Dezvoltare Intercomunitară în care trebuie să fie
minim trei asociaţi în vederea stabilirii unei proceduri legale de transport între localităţile asociate. Sunt foarte interesaţi de acest lucru şi cei
de la Bascov. Noi venim în sprijinul acestei asocieri”, a precizat primarul Cornel Ionică. Piteştiul

Info Regional Sud Muntenia
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Dâmboviţa

Şapte localităţi din judeţul Dâmboviţa
ar putea deveni „super comune”

Giurgiu

mune - pol rural au fost luaţi în calcul mai mulţi
factori: rata migraţiei temporare a populaţiei, rata
medie anuală de creştere a populaţiei, volumul populaţiei, accesibilitatea rutieră şi feroviară, ponderea persoanelor cu studii superioare sau mărimea. dacă iniţiativa legislativă va găsi susţinere în
Parlament, comunele din România vor fi împărţite
în două categorii: comune poli-regionali şi alte comune. din dâmboviţa, pe lista comunelor poli-regionali selectate deja de Guvern se află Băleni, Corbii Mari, nucet, Potlogi, tărtăşeşti, Visina şi Voineşti.

Sursa: adevarul.ro

Demersuri concrete
pentru atragerea de fonduri europene

Îmbunătăţirea eficienţei energetice la Spitalul
judeţean, la Comandamentul militar, la Şcoala specială, dar şi la Centrul „Sfântul Gheorghe”, lucrări
de reabilitare şi modernizare a Muzeului judeţean,
precum şi ample investiţii pe două drumuri judeţene – toate acestea ar putea fi realizate cu fonduri
europene. În acest sens, Consiliul judeţean Giurgiu
pregăteşte depunerea mai multor cereri de finanţare prin Programul Operaţional Regional (REGIO)
2014-2020, după cum urmează:
A. Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziţiei către
o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea
de investiţii 3.1, Operaţiunea B – Clădiri publice:
Lansarea oficială a Ghidul este preconizată în perioada septembrie – octombrie 2016, iar proiectele
pregătite de către autorităţile judeţene vizează:
• Îmbunătăţirea eficienţei energetice la Spitalul judeţean de urgenţă Giurgiu;
• Îmbunătăţirea eficienţei energetice la Comandamentul Militar;
• Îmbunătaţirea eficienţei energetice în sediul
administrativ al Consiliului judeţean Giurgiu;
• Îmbunătăţirea eficienţei energetice la Şcoala
Specială Giurgiu;
• Îmbunătăţirea eficienţei energetice la Centrul
de asistenţă socială „Sfântul Gheorghe”.
B. Axa prioritară 5: Îmbunătăţirea mediului urwww.adrmuntenia.ro

ban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Proiectele pregătite de către autorităţile judeţene vizează:
• Restaurarea, reabilitarea, refacerea şi valorificarea
turistică durabilă a Schitului Strâmbu – Găiseni;
• Consolidarea, reabilitarea şi restaurarea Muzeului judeţean „Teohari Antonescu”.
C. Axa prioritară 6: Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională. Proiectele
pregătite vizează:
• Modernizarea drumului judeţean 504;
• Modernizarea drumului judeţean 503.
Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020
este succesorul Programului Operaţional Regional
2007-2013 şi unul dintre programele prin care România va putea accesa fondurile europene structurale
şi de investiţii provenite din fondul European pentru
dezvoltare Regională (fEdR), în perioada 2014-2020.
Pentru proiectele în pregătire ce urmează a fi
depuse la nivelul Consiliului judeţean Giurgiu s-au
contractat şi s-a urmărit derularea şi încadrarea în
termene a serviciilor de consultanţă şi proiectare,
în vederea scrierii şi depunerii cererilor de finanţare. totodată, s-au obţinut avize şi acorduri, iar
cererile de finanţare urmează a fi elaborate cu respectarea Ghidurilor specifice ale POR.
Sursa: stirigiurgiu.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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O nouă unitate administrativ-teritorială ar putea apărea în România. un proiect de lege privind
reclasificarea localităţilor propune înfiinţarea a 183
de comune poli-regionali. Aceste localităţi, practic
un fel de „super comune”, au rol de servire intercomunală la nivelul zonelor lipsite de oraşe pe o
distanţă de minim 25 km. Proiectul de lege stipulează că dezvoltarea acestor localităţi este sprijinită de Guvern, inclusiv prin reabilitarea infrastructurii de transport, tehnico-edilitară şi socio-culturală. Localităţile vizate sunt cele cu o populaţie de
minim 2.000 de locuitori. În desemnarea unei co-
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Transportul public de călători va deveni
un serviciu propriu în cadrul Primăriei Slobozia
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Ialomiţa

Primul tren
electric-industrial
din România,
expus
în Gara
Buşteni

Prahova

turiştii care aleg trenul ca mijloc de călătorie către Valea Prahovei vor avea ocazia să vadă
expuse şi adevărate piese de muzeu din domeniul feroviar. Concret, în Gara Buşteni, în partea
dreaptă a clădirii, către Predeal, pe o mică porţiune de cale ferată este expus primul tren electric-industrial din România, de fapt locomotiva
şi un vagon, suficiente „piese” astfel încât imaginaţia să lucreze şi să se înţeleagă cum se făcea
transportul mărfurilor acum 100 de ani. Pentru
că, da, exponatele din Gara Buşteni au fost realizate în anul 1913, la o fabrică din Berlin, conform unor informaţii ce sunt trecute pe o plăcuţă
expusă la vedere, pentru curioşi.
Ca date tehnice ale primului tren electric-industrial din România, locomotiva are o greutate
de 3,5 tone, lungimea sa fiind de 5.700 mm, iar
diametrul roţilor de 730 mm. În ceea ce priveşte
vagonul platformă, prevăzut cu patru osii, are o
greutate de 4,5 tone, fiind prevăzut cu frână manuală şi având o lungime totală de 6.300 mm şi
un diametru al roţilor de 420 mm.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: ziarulprahova.ro

zat primarul Adrian Mocioniu. Actualul operator care se ocupă de transportul public de călători în Slobozia şi Amara are un contract încheiat în 2007, ce
va expira anul viitor. Această temă va fi unul dintre
subiectele abordate în dezbaterea publică organizată luni, 5 septembrie, la Casa Municipală de Cultură, fostul cinema Galax, începând cu ora 16:30.
Sursa: guraialomitei.com

Teleorman

La mulţi ani, Alexandria!

» În perioada 27 – 30 august,
alexăndrenii au avut parte de multă
distracţie şi voie bună. Şi în acest an,
municipalitatea a pregătit zeci de
evenimente, adresate tuturor categoriilor
de vârstă. Concursuri, procesiuni
religioase şi spectacole, de toate
au avut parte alexăndrenii cu ocazia
zilelor localităţii.

Pe parcursul zilelor de sărbătoare, renumiţi
antreprenori din domeniul alimentaţiei publice locale au stat la dispoziţia alexăndrenilor cu preparate din carne la grătar, cu vin de buturugă şi bere
înspumată, cu băuturi răcoritoare şi alte produse
alimentare tradiţionale.
În plus, la Biblioteca judeţeană „Marin Preda”
s-a deschis expoziţia „Alexandria la ceas aniversar”, eveniment cultural dedicat sărbătoririi Zilelor municipiului Alexandria şi, implicit, împlinirii a
182 de ani de la înfiinţarea oraşului.
În cadrul expoziţiei, conform organizatorilor,
alexăndrenii şi nu numai pot vedea medalii şi insigne reprezentând personalităţi, instituţii din această zonă a ţării şi documente emise cu ocazia
unor evenimente locale de-a lungul celor 182 de
ani de existenţă a Alexandriei. Expoziţia, deschisă
în data de 29 august, va putea fi vizitată până în
data de 2 septembrie.

Sursa: ziarulmara.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Municipalitatea urmăreşte modernizarea transportului public de călători printr-un program de dezvoltare urbană şi preluarea în administrare proprie
a serviciului de transport în comun la nivelul Sloboziei. „Avem posibilitatea să achiziţionăm 15 autovehicule noi, ecologice şi moderne, prin Planul
de mobilitate urbană, şi vom constitui un serviciu
public de transport la nivelul primăriei”, a preci-

Info Regional Sud Muntenia
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Giurgiu pe Surse / 25 august 2016

fonduri-structurale.ro / 30 august 2016

REVISTA PRESEI

Adevărul / 24 august 2016

Ştiri Giurgiu / 23 august 2016

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Sediul central CĂLĂRAŞI
Adresă / Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A,
cod poştal 910164, mun. Călăraşi, jud. Călăraşi
Tel. / 0242/331.769, Fax / 0242/313.167
E-mail / office@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Argeş, sediul Consiliului judeţean Argeş: Piaţa
Vasile Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Piteşti,
jud. Argeş; Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro
Biroul Judeţean DÂMBOVIȚA
Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
dâmboviţa, sediul Consiliului judeţean
dâmboviţa: Piaţa tricolorului, nr. 1, et. IV, cam.
90, 100 şi 101, mun. târgovişte, jud. dâmboviţa
Tel./fax / 0345/100.018,
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro
Biroul Judeţean GIURGIU
Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Giurgiu, B-dul Mihai Viteazul, nr. 4,
mun. Giurgiu, jud. Giurgiu
Tel./fax / 0246/215.271
E-mail / giurgiu@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean IALOMIȚA
Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Ialomiţa, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, et. IV,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomiţa
Tel./fax / 0343/101.139
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean PRAHOVA
Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Prahova, B-dul Republicii, nr. 2-4, et. VI, cam.
626/627, mun. Ploieşti, cod 100066, jud. Prahova
Tel./fax / 0244/595.594
E-mail / prahova@adrmuntenia.ro
newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către
Agenţie şi de către Ministerul dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,
în vederea promovării Programului Operaţional Regional.
Pe lângă aceste noutăţi, se doreşte informarea publicului ţintă
despre activitatea instituţiilor membre ale
Reţelei de Informare REGIO Sud Muntenia
şi despre cele mai importante evenimente organizate de acestea
în judeţele regiunii.

Biroul Judeţean TELEORMAN
Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
teleorman, sediul Consiliului judeţean
teleorman: Str. dunării, nr. 178, parter,
mun. Alexandria, jud. teleorman
Tel. / 0247/311.201, int. 358; Fax / 0247/312.494
E-mail / teleorman@adrmuntenia.ro
Organismul Intermediar POS CCE
Adresă / Str. Sloboziei, nr. 9, Călăraşi, jud.
Călăraşi, cod 910001
Tel. / fax 0342-100.160
E-mail / oi.poscce@adrmuntenia.ro

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN director adjunct, Cristina RADU - şef Serviciu
Comunicare, Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra GHERASIM, Andreea DOBRESCU
PLOEŞTEANU, Şerban GEORGESCU, Florentin
GEORGESCU, Mircea MARINACHE, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro,
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 31 august 2016
ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituţia şi activităţile pe care
dumneavoastră le desfăşuraţi. dacă sunteţi interesaţi
să promovaţi activitatea instituţiei dvs., vă rugăm
să ne transmiteţi un scurt material de informare
(maxim 1.500 de caractere cu tot cu spaţii), împreună
cu 1 - 2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00,
acesta urmând să fie publicat în viitoarea ediţie
a newsletter-ului.
Materialele de informare vor fi transmise la adresa
de e-mail comunicare@adrmuntenia.ro.
newsletter-ul va fi publicat pe site-ul Agenţiei
(http://regio.adrmuntenia.ro) şi va fi distribuit
electronic săptămânal tuturor membrilor Reţelei de
Informare REGIO Sud Muntenia, membrilor Consiliului
pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor
judeţene şi locale şi prefecturilor din regiune,
Ministerului dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice, reprezentanţilor mass-media
de la nivelul regiunii Sud Muntenia şi site-urilor
dedicate (portalurilor de ştiri economice), precum
şi publicului larg.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769,
fax: 0242/313.167.

